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      சீபரா� 4சேயாகி தி�நா5ற 
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ற�கெந:B ச�கி�வி/ட தி+மாணி�க. 
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      !கமலர ெம�4ைழய ேமாகேமற 

வார!ேத ப,�கிளிேய !.ேதெபா+ேன 

      ய+னேம ெய+ன�ேம யழகி+ேபேற 
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      விள�ேக�த மயிைலய�ேகா+ விய�?காண 
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      ம&A!	ள பாிகர!� வ�?Eழ 
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ெச��கி விைளயா9*க� தா9>ச� 

      சீர�க நாயகியா ரா9>ச�. 

 

9. மி+றா= ெகா9மதி�E1 -ரேவ�த+ 
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      ெவ69ைரேம லைச�தா:� 5Aேபால� 
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படமா9 விைளயா: ம�நாள�த� 

      பரம"ர. தி��தா:� ப9ேயேபால 

வடமாட� 4ைழயாட விைடத	ளாட 

      வைளயாட விைளயா9 மாைலயாட. 

திடமாட� ெகா9யாட. திக7�ேகாயி& 

      சீர�க நாயகியா ரா9>ச�. 
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      4லமகர� 4ைழயைசய வா9>ச� 

ந�தா�� கரமைசய வா9>ச� 

      ந�கியK �ைடயைசய வா9>ச� 

ச�தா�� தனமைசய வா9>ச� 
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      தரளமணி வடமைசய வா9>ச� 

ெச�தாளி& சில�பைசய வா9>ச� 

      சீர�க நாயகியா ரா9>ச�. 

 

14. காிய4ழலைச *ெமனவாிவ6 டா��ப� 

      கைழயணிேதா ளதி�ெமன. ெதா9களா��ப 

ம�மல��ைக யல�4ெமன வைளகளா��ப 

      வ9வெமலா� வ��?ெமன மைறகளா��ப 

வி�!ைலக	 4;�4ெமன வட�களா��ப 

      விைடெயாசி� ேத&Aெமன ேமகைலகளா��ப. 

தி�வ9க	 சிவ�4ெமன� சில�Cமா��ப� 

      சீர�க நாயகியா ரா9>ச�. 

 

15. ேமவியப�கய+ றவBெச�திைறB ,�ேகாயி� 

      ேவணியர+ Cராணநா�விள� C�ேகாயி� 

தா=திைர� காேவாிCைட E1ேகாயி� 

      ச�திரவாவி யி+ம��4 தைழ.தேகாயி� 

பாவள�ச. தாவரண !ைடயேகாயி� 

      பணியணி ேசேரா�கார மான�ேகாயி� 

ேதவ�ெதா7� தி�வர�க� ெபாியேகாயி� 

      சீர�க நாயகியா ரா9>ச� 

 

தார�க. தி�வர�க�� -ச�பா9� 

      சா.தினா+ ேபரென"� த+ைமயா; 

மா��க6ேட ெதளி*மவ+ ெசா�பா/9 

      னதிசய.ைத யறிவென+ "மாைசயா;� 

பாெர�4� Cக1ேவத வியாசப/ட� 

      பத�பணிேகா ேனாிய�ப+ C+ெசா�லாக� 

சீர�கநா யகியா�� ெகா�ப.ைத�? 

      தி�Dச& றி�நாமB ெச�பினாேன. 
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